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Hemligheter, hästar och oväntad kärlek 
En charmig och oförutsägbar historia med en twist som vänder allt upp och ner!   

            

 
Röster om Dagen då vi försvann: 
”Vilken bok! Fantastiska karaktärer, mörka hemligheter och en smart intrig som kommer att 
överrumpla dig totalt. Läs den!” – Sunday Times 

”Jag kunde inte lägga ifrån mig den här boken. Det är en fantastiskt originell kärlekshistoria som 
griper tag och överraskar.”  – Lucy Dillon, författare till Ensamma hjärtan och hemlösa hundar 

”En fantastisk berättelse om kärlek, hemligheter och lögner.” – Now Magazine 
 

Se boktrailern till DAGEN DÅ VI FÖRSVANN här: 
http://www.printzpublishing.se/bok/dagen-da-vi-forsvann 

 



 

Om boken: 
Annie har en hemlighet. Men om inte hon vill berätta den, så tänker inte vi göra det heller. Det 
är en hjärtskärande hemlighet som hon önskar att hon inte hade – men ändå är Annie inte helt 
uträknad, inte än. Och nu verkar det dessutom finnas någon där ute som är fast besluten att stå 
vid hennes sida. Kate har rymt. Men hon tänker inte berätta varför – det skulle motverka hela 
syftet med att fly, eller hur? Och trots att hon aldrig någonsin satt foten i ett stall lyckas hon få 
jobb som hästskötare hos elitryttaren Mark. Skrapa lite på ytan och upptäck att ingen är den 
man tror. Och vad kommer att hända om Annies och Kates förflutna hinner ikapp dem? 

Dagen då vi försvann är en charmig historia om två unga kvinnor som försöker komma undan 
sitt förflutna. Precis som Marian Keyes behandlar Lucy Robinson ett tungt ämne med lätt 
hand. 

Om författaren: 
Dagen då vi försvann är den brittiska författaren Lucy Robinsons fjärde roman och den första 
som kommer ut på Printz Publishing. Innan Lucy blev författare arbetade hon med teater på 
West End och gjorde TV-dokumentärfilmer för bland andra BBC och Channel 4 och 5. 
Författarkarriären tog fart när hon började blogga om sitt misslyckade dejtingliv för tidningen 
Marie Claire, och strax därefter kom den hyllade debutromanen The greatest love story of all time.  
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För mer information, bilder eller förfrågningar vänligen kontakta: Anna Levahn,  
marknadschef Printz Publishing, tel 0723-19 89 00, anna@printzpublishing.se 

Printz Publishing startades hösten 2010 och är ett förlag som ger ut svensk och utländsk 
skönlitteratur och fackböcker. Förlaget drivs av Pia Printz och Anna Levahn. ”Tanken med 
Printz Publishing är att ge ut böcker som vi saknar i bokhandeln, böcker i en genre som vi 
kallar intelligent underhållning. Feelgoodberättelser som är lättillgängliga, men också välskrivna 
och smarta – och gärna roliga”, säger Pia och Anna. Förlaget ger ut översättningar av några av 
Storbritanniens största författare och bland böckerna finns succéromanerna En dag av David 
Nicholls och Livet efter dig av Jojo Moyes. 

Mer information om förlaget och våra böcker hittar du på  www.printzpublishing.se  
Följ oss gärna på Facebook under Printz Publishing, eller på Instagram: @printzpublishing 


